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Podatek od miedzi i srebra �
odpowied� Ministerstwa Finansów

Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ� wystoso-
wa³ 18 stycznia 2016 r. stanowisko w sprawie podatku od wydobycia
niektórych kopalin do rz¹du Beaty Szyd³o. Zarz¹d w marcu otrzyma³
odpowied� z Ministerstwa Finansów.

W stanowisku NSZZ �Solidarno�æ� mo¿na by³o przeczytaæ:
�Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ� ju¿ w styczniu
2012 r. protestowa³ przeciwko zamiarowi wprowadzenia przez Rz¹d RP
ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin dotycz¹cej w prakty-
ce wy³¹cznie KGHM Polska Mied� S.A. pozostaj¹c w przekonaniu, ¿e po-
datek bêdzie niszczyæ firmê i ograniczy mo¿liwo�ci jej intensywnego roz-
woju poprzez modernizacjê i unowocze�nianie procesu wydobycia i prze-
róbki rudy miedzi.

Prawo i Sprawiedliwo�æ by³o zawsze przeciwne temu podatkowi i dlatego
Zarz¹d Regionu w imieniu pracowników KGHM PM S.A. i mieszkañców
Zag³êbia Miedziowego zwraca siê do Rz¹du RP o zrealizowanie zapowie-
dzi przedwyborczych i wprowadzenie radykalnych zmian w ustawie z
dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. (�)

Sprawa jest pilna � Spó³ka pogr¹¿a siê w coraz gorszej sytuacji ekono-
miczno-finansowej � warto�æ akcji KGHM Polska Mied� S.A. m.in. na
skutek dzia³ania ustawy spad³a o po³owê � dalsze funkcjonowanie po-
datku zwiêkszy nierentowno�æ kolejnych oddzia³ów w firmie, a to wp³y-
nie na sytuacjê ¿yciow¹ tysiêcy mieszkañców naszego Regionu.

Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ� liczy na szybkie
rozwi¹zanie tego problemu.�

W odpowiedzi przedstawiciel Ministerstwa Finansów napisa³ m.in., ¿e
�Obecnie prowadzone s¹ analizy w zakresie mo¿liwo�ci wprowadzenia
do przedmiotowego podatku preferencji podatkowej uzale¿nionej od
nak³adów na nowe inwestycje w sektorze miedzi i srebra. Jednocze�nie
prowadzone s¹ prace analityczne dotycz¹ce formu³ na obliczanie stawek
podatkowych w tym podatku�.

W mediach pojawiaj¹ siê informacje o planach zmniejszenia podatku o 1/
3 wysoko�ci. Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�
uznaje plany Prawa i Sprawiedliwo�ci za sprzeczne z za³o¿eniami przed-
wyborczymi. Uwa¿amy, ¿e podatek w takiej formule niszczy przemys³
miedziowy w Polsce. Znacz¹ce obni¿enie podatku powinno i�æ w parze z
mo¿liwo�ci¹ uznania podatku za koszt uzyskania przychodu oraz uwzglêd-
niaæ propozycjê Ministerstwa Finansów preferencji podatkowej uzale¿-
nionej od nak³adów na nowe inwestycje w Polsce.

Domagamy siê od rz¹du Beaty Szyd³o realizacji przedwyborczych dekla-
racji. Bezczelne jest jednak zachowanie pos³ów Platformy Obywatelskiej,
którzy naprêdce po wyborach z 2011 r. na³o¿yli haracz na KGHM nie
przejmuj¹c siê konsekwencjami, a obecnie udaj¹ obroñców Zag³êbia
Miedziowego proponuj¹c swój projekt dotycz¹cy likwidacji podatku od
miedzi i srebra. Hipokryzja siêgnê³a zenitu, gdy w tej sprawie wypowie-
dzia³ siê pose³ Kropiwnicki z PO. Ten sam, który K£AMA£, ¿e za³oga KGHM
nie straci na wynagrodzeniach po wprowadzeniu podatku i nigdy nie
przeprosi³ za swoje k³amstwo. Stracili na nagrodzie rocznej z zysku netto,
poniewa¿ podatek obni¿a wypracowany zysk � nie wspominaj¹c ju¿ o
innych po�rednich konsekwencjach.

Negocjacje p³acowe � wci¹¿
bez porozumienia

Strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy (przedstawiciele Za-
rz¹du i reprezentatywne zwi¹zki zawodowe) spotka³y siê dwukrotnie
w dniach 23.03.16 r. i 01.04.16 r. Na spotkaniach uda³o siê doj�æ do
porozumienia jedynie w kwestii dodatkowego odpisu na Zak³adowe
Fundusze �wiadczeñ Socjalnych. Kwestia podwy¿szenia stawek oso-
bistego zaszeregowania dalej jest negocjowana.

Na spotkaniu z 23 marca br. przedstawiciele Zarz¹du przedstawili propo-
zycje wzrostu kwotowego kategorii osobistego zaszeregowania o 48 z³
lub procentowego o 2,1%. Pierwotna propozycja Zarz¹du z wcze�niej-
szego spotkania oznacza³a wzrost stawek o 33 z³. Organizacje Zwi¹zkowe
pozosta³y przy swoim stanowisku wzrostu p³ac zasadniczych o 100 z³.

Przedstawiciele Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidar-
no�æ� poruszyli kilka kwestii m.in. pokrycia brakuj¹cej kwoty do wzrostu
stawek o 100 z³ poprzez przeniesienie czê�ci bud¿etu rocznego przezna-
czonego na premie uznaniowe. Realny wzrost p³acy zasadniczej by³ po-
mijany przez ostatnie lata i utrzymywano wzrost p³ac poprzez premie,
nagrodê roczn¹ i inne dodatkowe sk³adniki wynagrodzenia. Dochodzi do
sytuacji, ¿e gremialnie pracownicy z oddzia³ów pozaprzodkowych staraj¹
siê przej�æ na oddzia³y przodkowe, ¿eby mieæ szansê otrzymywaæ wy¿sz¹
premiê.

Ponownie przypomniano o konieczno�ci utworzenia mechanizmu, który
w przypadku braku porozumienia zawsze bêdzie rewaloryzowa³ stawki
osobistego zaszeregowania. Zarz¹d zaproponowa³ w tej kwestii aby: �W
przypadku gdy do koñca lutego danego roku, strony Uk³adu nie osi¹gn¹
porozumienia (�), ustala siê, ¿e stawki p³ac zasadniczych w danym roku
wzrastaj¹ o wska�nik obliczony jako 0,6 wska�nika przyrostu przeciêtne-
go miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez nagród
z zysku w czwartym kwartale roku ubieg³ego og³oszonego przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego w stosunku do analogicznego wyna-
grodzenia z roku poprzedniego.�. Bazuj¹c na 2016 r., je�li nie dosz³oby do
porozumienia, wtedy wspomniany wska�nik za IV kw. ubieg³ego roku,
który wyniós³ 3,42% mno¿ymy przez 0,6 � daje to wzrost kategorii oso-
bistego zaszeregowania o 2,05%.

Do porozumienia dosz³o jedynie w kwestii dodatkowego odpisu na Za-
k³adowe Fundusze �wiadczeñ Socjalnych na 2016 r. Oznacza to dodat-
kowe �rodki w wysoko�ci ok. 175 z³ na pracownika, zgodnie ze z³o¿on¹
propozycj¹ Zwi¹zków Zawodowych.

Spotkanie z 1 kwietnia br. tak¿e nie przynios³o oczekiwanego rozstrzy-
gniêcia, choæ pracodawca bardziej zrewidowa³ swoje stanowisko na ko-
rzy�æ pracowników. Propozycja pracodawcy oznacza³aby wzrost ka¿dej
ze stawek o ok. 3,42% co daje �rednio 77 z³ na pracownika.

Wiceprzewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Soli-
darno�æ� Bogus³aw Szarek przypomnia³, ¿e przez 8 lat (od 01.01.2008 r.
do 01.01.2015 r.) p³ace zasadnicze wzros³y zaledwie o 7,3%. Jednocze-
�nie podtrzymane zosta³o stanowisko NSZZ �Solidarno�æ� o podwy¿ce
stawek o 100 z³.

Przedstawiciele Zarz¹du dalej twierdzili, ¿e nie ma mo¿liwo�ci finanso-
wych dla zrealizowania propozycji strony zwi¹zkowej. Ale jak wiemy, nie



dotyczy to pracowników na kontraktach, bo gdy na pocz¹tku roku og³a-
szane s¹ dane dotycz¹ce wysoko�ci �redniej p³acy krajowej w przemy�le
za IV kwarta³ ubieg³ego roku, wtedy wspomnianym pracownikom auto-
matycznie podniesiono p³ace o ten wska�nik (3,42%). Nikogo wtedy nie
interesuje jakie bêdzie wydobycie ani inne parametry. Problem pojawia
siê w momencie, gdy trzeba daæ pieni¹dze szeregowym pracownikom.
Zarz¹d po konsultacji z Dyrektorami zaproponowa³ procentowy wzrost
p³acy zasadniczej zarzucaj¹c �sp³aszczanie� stawek w przypadku wzro-
stu kwotowego choæ w ostatnich latach tylko raz p³ace by³y podnoszone
kwotowo, o co obecnie apeluj¹ zwi¹zki zawodowe. W pozosta³ych przy-
padkach by³o to podwy¿ki procentowe.

Wed³ug tej propozycji nast¹pi³by wzrost stawek o oko³o 3,42%, za� w
kolejnych latach wzrost by³by mniejszy o 40% w stosunku do tego co
otrzymaj¹ �wybrañcy�. Choæ Zarz¹d nie zaproponowa³ wzrostu stawek o
100 z³, to proponowa³ ju¿ rezygnacjê z pierwszej stawki w wysoko�ci
minimalnej krajowej przy jednoczesnym wprowadzeniu mechanizmu
corocznego procentowego wzrostu stawek.

Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski stwierdzi³, ¿e o ustaleniach dotycz¹-
cych corocznego podnoszenia stawek osobistego zaszeregowania w
przypadku nie doj�cia do porozumienia i wzrostu stawek w 2016 r.,
powinni�my rozmawiaæ oddzielnie. Kwestia podniesienia stawek w tym
roku jest spraw¹ priorytetow¹, na tamte rozmowy bêdziemy mieæ czas do
koñca roku.

PeBeKa: pracownicy chc¹ zmian
Organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w Przedsiêbiorstwie Budowy
Kopalñ PeBeKa S.A. w Lubinie tj.: Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹-
zek Zawodowy �Solidarno�æ�, Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Przemys³u Miedziowego, Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Do-
³owych oraz Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Technicznych i
Administracji �Dozór�, zwróci³y siê do Prezesa Zarz¹du o wyzna-
czenie terminu spotkania ws. kszta³towania przyrostu wynagro-
dzeñ i �wiadczeñ pracowniczych w roku 2016.

Zwi¹zki zaproponowa³y:
� Wprowadzenie do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy i

Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych przy
pracach budowlanych dla Pracowników PeBeKa zapisu o tre�ci:
�Stawka p³acy zasadniczej w najni¿szej kategorii stosowanej ta-

beli p³ac nie mo¿e byæ ni¿sza od minimalne-
go wynagrodzenia�.
� Zwiêkszenie odpisu na Zak³adowy Fun-
dusz �wiadczeñ Socjalnych w 2016 r.
� Wprowadzenie Pracowniczego Progra-
mu Emerytalnego dla pracowników PeBe-
Ka.
� Poprawê warunków BHP w miejscach
pracy za³ogi PeBeKa.

Proponowane zmiany maj¹ na celu m.in.
zmniejszenie rozwarstwienia w wynagrodze-
niach i �wiadczeniach socjalnych wzglêdem
spó³ki w³a�cicielskiej KGHM Polska Mied�
S.A. Pracownicy PeBeKa wykonuj¹ równie
ciê¿k¹ pracê i nie ma ¿adnych przes³anek,
¿eby powsta³e przez lata ró¿nice utrzymy-
waæ.

Odpowied�
Dyrektora na list

Zgodnie z zapowiedzi¹ publikujemy odpo-
wied� Dyrektora O/ZG �Rudna� na anoni-
mowy list przes³any m.in. do NSZZ �Solidar-
no�æ�, który by³ zamieszczony w Pryzmacie.
List porusza problemy z jakimi musi zmagaæ
siê dozór ni¿szy i �redni. Poni¿ej tre�æ odpo-
wiedzi.

Drodzy Koledzy!
W zwi¹zku z otrzymaniem listu, który godzi w
dobre imiê nas wszystkich chcia³bym wyraziæ
swoj¹ opiniê na temat sytuacji opisanych w
li�cie, takich jak (�) �kopalnia jest to zak³ad
pracy w którym czêsto wulgarne zachowanie
jest dopuszczalne i wrêcz �normalne� jednak
to co siê dzieje teraz mo¿na porównaæ do wcze-
snego komunizmu.� (�), �(�) hitlerowskie
metody (�)�, �Panowie Kierownicy Dzia³ów
Robót Górniczych ich zastêpcy oraz Nadszty-
garzy uro�li do rangi zak³adowych Bogów któ-
rzy uprawnieni s¹ do stosowania niemal¿e bo-
skich kar za jakikolwiek przejaw sprzeciwu b¹d�
odmiennego (czêsto racjonalnego) zdania ze
strony swego dozoru. (�) Wobec dozoru �red-
niego i ni¿szego mog¹ sobie u¿ywaæ (�) - do-
zór jest to ma³e grupa, która nie jest spójna, nie
pracuje grupowo, wiêc mo¿na �mu dokopaæ�
(�).

Nie uda³o siê wiêc pomy�lnie zakoñczyæ negocjacji. Organizacje zwi¹zko-
we pozosta³y przy swoim stanowisku podwy¿szenia wszystkich stawek
p³ac zasadniczych o 100 z³ ze skutkiem od 1 stycznia 2016 r. Pracodawca
za¿¹da³ przedstawienia na pi�mie wspólnego stanowiska zwi¹zków
zawodowych w tej sprawie.



Jako �wiadomy pracodawca, Oddzia³ ZG �Rudna�, zawsze by³, jest i bê-
dzie otwarty na uwagi, czy sygna³y pochodz¹ce od naszych pracowni-
ków. Dlatego bardzo ubolewamy, ¿e dyskusja na tak wa¿ne tematy, toczy
siê w formule zaprezentowanej w przedmiotowym li�cie. Ta sytuacja to
dla nas niestandardowe przekazanie informacji o problemie. Jednak za-
chêca nas do jeszcze wiêkszej aktywno�ci w tym zakresie.

Wszystkie dotychczasowe przypadki dotycz¹ce pracy lub relacji miêdzy-
ludzkich, które zosta³y zg³oszone zarówno przez pracowników, jak rów-
nie¿ przez instytucje np. Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy, by³y analizowane i
rozpatrywane, jednak przede wszystkim traktowane by³y zgodnie z prze-
pisami obowi¹zuj¹cego �Kodeksu pracy�.

List jest bardzo obszerny i odnosi siê do wielu obszarów pracy w kopalni.
Autor listu, oprócz kwestii zawodowych, du¿o miejsca po�wiêca rela-
cjom miêdzyludzkim. Niektóre z opisanych przypadków mog¹ siê zdarzyæ
w organizacji o tak z³o¿onej i jednocze�nie specyficznej i bardzo du¿ej
strukturze organizacyjnej, jak¹ jest podziemny zak³ad górniczy. Zak³ad,
który podlega wielu dodatkowym wymaganiom prawnym. W tego typu
organizacji Pracodawca jednocze�nie pe³ni funkcjê Kierownika Ruchu
Zak³adu Górniczego, a takie po³¹czenie daje efekt struktury hierarchicz-
nej. Mamy �wiadomo�æ tego, ¿e sposoby realizacji niektórych zadañ w
tak zbudowanej strukturze, dla niektórych pracowników, mog¹ okazaæ
siê niekomfortowe. Dlatego te¿, deklarujemy podjêcie dzia³añ w obsza-
rach, wskazanych przez autora listu.

Zdajemy sobie sprawê z istniej¹cego problemu u¿ywania przez pracow-
ników, w tym tak¿e pracowników dozoru s³ów lub sformu³owañ ogólnie
nazywanych jako �dosadne� lub �nieparlamentarne�. Niestety na prze-
strzeni lat sta³o siê to praktyk¹, do�æ czêsto stosowan¹. Zapewniamy, ¿e
permanentnie zwracamy tym pracownikom uwagê na �taki sposób� po-
rozumiewania siê z innymi. Staramy siê, aby takich sytuacji by³o jak naj-
mniej, poniewa¿ s¹ one zbêdne w kulturze organizacyjnej.

Dozór ZG �Rudna� zg³asza³ potrzebê doszkolenia siê w tzw. miêkkich
umiejêtno�ciach. Jako absolwenci uczelni, takich jak Politechnika (np.
Wroc³awska, czy Opolska) lub Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
w trakcie studiów nie byli kszta³ceni w obszarze psychologii, czy komuni-
kacji spo³ecznej. Zdaj¹c sobie sprawê z faktu, ¿e budowanie w³a�ciwych
relacji i dobrej atmosfery w zak³adzie pracy wp³ywa w du¿ej mierze na
efektywno�æ jego pracowników rozpoczêli�my cykl szkoleñ dla kadry
kierowniczej pt. �Studium przywództwa�. W szkoleniach tych uczest-
nicz¹ pracownicy dozoru wy¿szego, �redniego i ni¿szego. Za³o¿enia pro-
gramowe s¹ ukierunkowane na rozwijanie umiejêtno�ci interpersonal-
nych, komunikacyjnych, rozwi¹zywania konfliktów oraz budowania rela-
cji miêdzyludzkich.

W li�cie wielokrotnie poruszany jest w¹tek niew³a�ciwych zachowañ. To
niedopuszczalne postawy, na które reagujemy w zdecydowany sposób.
Kodeks etyczny KGHM mówi¹cy o uczciwo�ci, przestrzeganiu prawa i
wzajemnym szacunku bazuje na warto�ciach, jakie wyznaje nasza za³oga.
Na w³a�ciwe relacje pracownicze, poczucie bezpieczeñstwa i traktowanie
wszystkich wspó³pracowników w jednakowy sposób ma wp³yw ka¿dy z
nas.

Ka¿dy pracownik, który ma tego typu uwagi, zarzuty, czy te¿ w¹tpliwo�ci,
powinien zg³aszaæ je w odpowiednich miejscach i u odpowiedzialnych za
poszczególne obszary osób. Na przyk³ad w dziedzinie bezpieczeñstwa
pracy takim bezpo�rednim narzêdziem, wykorzystywanym przez s³u¿by
BHP s¹ �Skrzynki kontaktowe w sprawach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
pracy�, które znajduj¹ siê na wszystkich rejonach Oddzia³u. Skrzynki suk-
cesywnie s¹ opró¿niane, a zawarte na kartkach uwagi s¹ analizowane.
Jednocze�nie, w ka¿dy wtorek pracownicy Zak³adów Górniczych Rudna
mog¹ spotkaæ siê z Dyrektorem. Spotkania pracowników z Dyrektorem
g³ównie dotycz¹ wniosków w zakresie spraw pracowniczych. Ka¿dej spra-
wie od razu nadawany jest stosowny bieg jej za³atwienia. W roku 2015
liczba z³o¿onych przez pracowników wniosków wynios³a 62 z czego wiêk-
szo�æ zosta³a rozpatrzona pozytywnie.

W kwestii uwag dotycz¹cych spo³ecznej inspekcji pracy oraz organizacji
zwi¹zków zawodowych, funkcjonuj¹cych w naszym Oddziale Dyrektor
Oddzia³u nie jest stron¹.

Przy najbli¿szych spotkaniach z za³og¹ zostan¹ podniesione kwestie ety-
ki, które wszystkich obowi¹zuj¹, zarówno w ¿yciu zawodowym, jak i pry-
watnym.

Dyrektor Oddzia³u, Krzysztof Porêbski

List kibiców do Premier
Beaty Szyd³o

Na VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kibiców w Czêstochowie spo-
tka³o siê ponad 5 tysiêcy osób. Podczas tego spotkania zapre-
zentowany zosta³ list, który przedstawia³ postulaty kibiców pi³ki
do nowego rz¹du - zosta³ on wys³any do premier Beaty Szyd³o.

Organizator pielgrzymki, duszpasterz kibiców, ksi¹dz Jaros³aw W¹-
sowicz opowiada³ o petycji: �To lista, któr¹ przygotowali�my ju¿
przed pielgrzymk¹ razem z reprezentantami kilku �rodowisk kibi-
cowskich. To nie s¹ �¿¹dania� kibiców, a lista spraw, które wed³ug
nas s¹ najwa¿niejsze i przy realizacji których polski rz¹d bêdzie mia³
nasze pe³ne wsparcie�. Listê postulatów zamieszczamy poni¿ej:

1. Ponowne rozpoczêcie �ledztwa w sprawie zbadania okoliczno-
�ci �mierci b³ogos³awionego ksiêdza Jerzego Popie³uszki pod
przewodnictwem pana prokuratora Andrzeja Witkowskiego.

2. Gruntowne zlustrowanie wszystkich �rodowisk opiniotwór-
czych i kulturalnych w Polsce.

3. Stosunkowo najszybsze upublicznienie zbioru zastrze¿onego
IPN.

4. Dofinansowanie mediów narodowych i dzia³añ maj¹cych na
celu promocjê naszej ojczyzny.

5. Os³abienie, a nastêpnie wycofanie z Polski wp³ywów zagra-
nicznych, a zw³aszcza niemieckich, koncernów medialnych,
które prowadzi³y i nadal prowadz¹ szeroko zakrojona politykê
antypolsk¹ i mocno oddzia³ywaj¹ na polskich odbiorców w
kraju i za granic¹.

6. Wyst¹pienie do w³adz Unii Europejskiej w celu wsparcia pol-
skich dzia³añ maj¹cych doprowadziæ do sprowadzenia do oj-
czyzny naszych rodaków z terenów by³ego ZSRR. Doprowa-
dzenie do uznania na arenie miêdzynarodowej mordów doko-
nanych na Polakach przez nacjonalistów ukraiñskich na Wo³y-
niu, Podolu i Galicji Wschodniej za ludobójstwo.

7. Podjêcie dzia³añ w sprawie ratowania �rodowisk chrze�cijañ-
skich na �wiecie.

8. Stworzenie instytucji, która bêdzie walczy³a z przejawami anty-
polonizmu w �wiecie i która bêdzie wyci¹ga³a konsekwencje
prawne wobec wszystkich winnych tego pod³ego zjawiska (in-
stytucja dzia³aj¹ca na wzór ¿ydowskiej Ligi Przeciwko Znies³a-
wieniu).

9. Surowe wyci¹gniêcie konsekwencji do osób, które dopu�ci³y
siê do wynaturzeñ podczas prywatyzacji czyli wyprzeda¿y pol-
skiego maj¹tku narodowego, wypracowanego przedtem przez
wiele pokoleñ Polaków. Je�li sprawy uleg³y przedawnieniu to
prosimy o upublicznienie kulisów dzia³alno�ci grup przestêp-
czych, tzw. �bia³ych ko³nierzy�.

10. Ustalenie obecnej listy polskich przedsiêbiorstw (np. Orlen,
Lotos, Azoty, KGHM, czy te¿ Energa) i polskich dóbr narodo-
wych (Lasy pañstwowe, parki narodowe, kopaliny, surowce
naturalne, grunty rolne) o strategicznym znaczeniu dla Polski.
Nie mo¿emy dopu�ciæ do ich wyprzeda¿y w rêce obcego kapi-
ta³u.

11. Stworzenie warunków do ponownego budowania dobrej mar-
ki i rozwijania w �wiecie polskiego przemys³u samochodowe-
go, samolotowego, morskiego, zbrojeniowego, transportu,
³¹czno�ci, rolnictwa, sadownictwa, przetwórstwa itp., które
przyczyni¹ siê do rozwoju polskiej gospodarki.

12. Prowadzenie aktywnej polskiej polityki historycznej s³awi¹cej
nasz¹ ojczyznê w oparciu o polskich bohaterów i wspieranie
polskiej kultury przez dzia³ania patriotyczne.

13. Ustanowienie przywilejów i ochrony prawnej dla polskich bo-
haterów narodowych, bojowników o woln¹ Polsk¹ w czasie II
wojny �wiatowej, jak i po jej zakoñczeniu w tym m.in. �¿o³nierzy
wyklêtych�. Wzorem dla takiego zbioru mo¿e staæ siê lansowa-
na w II RP idea Józefa Pi³sudskiego dotycz¹ca powstañców
styczniowych, czyli specjalnego ubioru, honorów, funduszu
pomocy dla powstañców.

14. Zwiêkszenie liczby godzin nauczania historii oraz listy lektur
opartej na polskich dzie³ach patriotycznych, takich jak powie-
�ci Sienkiewicza, poezje wieszczów narodowych, wspomnie-
nia Sybiraków, wiê�niów obozów koncentracyjnych i ubeckich
katowni powojennych.
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Wielka strata dla KGHM � to nie prima aprilis!

Bez p³acy nie ma ko³aczy
Jak wynika z opublikowanych kilka tygodni temu danych G³ównego
Urzêdu Statystycznego, �rednie miesiêczne wynagrodzenie w sekto-
rze przedsiêbiorstw w styczniu wynios³o 4101 z³ brutto. To nieco po-
nad jedna czwarta pensji przeciêtnego Brytyjczyka i trzy razy mniej od
�redniej p³acy w Niemczech czy we Francji.

�rednia krajowa to marzenie
Jeszcze gorzej wygl¹daj¹ statystyki naszych wynagrodzeñ doty-
cz¹ce mediany dochodów, czyli warto�ci dziel¹cej wynagrodze-
nia na pó³. Takie ujêcie znacznie lepiej od �redniej arytmetycznej
ukazuje rzeczywisty obraz dochodów polskich pracowników. Z
danych GUS opublikowanych w grudniu ubieg³ego roku wyni-
ka, ¿e mediana wynagrodzeñ w Polsce wynosi 3300 z³ brutto,
czyli 2360 z³ na rêkê. To oznacza, ¿e p³ace po³owy mieszkañców
naszego kraju s¹ ni¿sze od tej kwoty. Co wiêcej, jak wskazuje
raport, zarobki jednej trzeciej pracuj¹cych Polaków oscyluj¹ w
okolicy 2470 z³ brutto, a 10 proc. najni¿ej uposa¿onych pracow-
ników uzyskuje dochód na poziomie 1718 z³ brutto.

Choæ czê�æ przedsiêbiorców i ekonomistów przy ka¿dej okazji
utyskuje na zbyt wysokie ich zdaniem koszty pracy w naszym
kraju, które rzekomo obni¿aj¹ konkurencyjno�æ polskich firm i
hamuj¹ gospodarczy rozwój, w rzeczywisto�ci godzinowe kosz-
ty pracy nale¿¹ u nas do najni¿szych w ca³ej UE. Pod tym wzglê-
dem wyprzedzaj¹ nas nie tylko bogate kraje zachodniej Europy,
ale równie¿ m.in. Czechy, S³owacja, Estonia czy Chorwacja.

Udzia³ p³ac w PKB
Znacznie ciekawsze jest jednak porównanie udzia³u p³ac w Pro-
dukcie Krajowym Brutto w poszczególnych krajach. Wska�nik ten poka-
zuje bowiem, jak du¿a w danym pañstwie jest ró¿nica pomiêdzy docho-
dami osi¹ganymi z pracy, a dochodami uzyskiwanymi z kapita³u. Jak
wynika z danych Komisji Europejskiej, udzia³ p³ac w PKB Polski w 2014
roku wynosi³ zaledwie 46 proc., czyli a¿ o 10 punktów proc. Mniej ni¿
wynosi �rednia unijna. Innymi s³owy zarobki osi¹gane z pracy w Polsce w
stosunku do dochodów z kapita³u i poziomu rozwoju gospodarczego s¹
niemal najni¿sze w UE. Ponadto wska�nik ten z roku na rok jest coraz
bardziej niekorzystny dla pracowników. Jeszcze w 1999 udzia³ p³ac w
PKB wynosi³ w Polsce 69 proc. � o 23 proc. wiêcej ni¿ obecnie.

Pracujemy lepiej, zarabiamy gorzej
Zgodnie z obiegow¹ opini¹ powtarzan¹ przez czê�æ ekonomistów i poli-
tyków niski poziom p³ac w Polsce wynika g³ownie ze s³abej wydajno�ci
pracy. Choæ rzeczywi�cie produktywno�æ w naszym kraju to niespe³na 67
proc. �redniej unijnej, to jednak wydajno�æ pracy w Polsce ro�nie niemal
najszybciej w ca³ej UE, za to tempo wzrostu p³ac jest prawie najni¿sze. Jak

wynika z opublikowanego w 2014 roku raportu �OECD Factbook�, w
latach 2001-2012 produktywno�æ w naszym kraju ros³a �rednio o 3,3
proc. rocznie. Dla porównania w Czechach wzrost ten wyniós³ 2,8 proc.,
na Wêgrzech 2,2 proc., a w Wielkiej Brytanii zaledwie 1,1 proc. W tym
samym okresie pensje Czechów ros³y rocznie o 1,8 proc., Wêgrów o 3,7
proc., a Brytyjczyków o 2,3 proc. Z kolei wynagrodzenia w Polsce ros³y w
tym okresie �rednio o 0,9 proc. rocznie. Gdyby wzrost p³ac nad Wis³¹ by³
proporcjonalny do zwiêkszaj¹cej siê efektywno�ci pracy, ju¿ w 2012 roku
�rednie wynagrodzenie w naszym kraju wynosi³oby ponad 5 tys. z³.

B³êdne ko³o
T³umiony przez wiele lat wzrost wynagrodzeñ to problem nie tylko pra-
cowników, ale ca³ej gospodarki. Wy¿sze p³ace napêdzaj¹ konsumpcjê, a
popyt jest g³ównym motorem wzrostu gospodarczego. Co ciekawe, po-
�rednio przyznaj¹ to nawet pracodawcy, czêsto ci sami, którzy psiocz¹ na
wysokie koszty pracy. Jak wynika z przeprowadzonego przez Narodowy
Bank Polski w 2013 roku Badania Ankietowego Rynku Pracy, jako g³ówn¹
przyczynê ostro¿no�ci  inwestowaniu w rozwój swoich firm pracodawcy
nie wskazuj¹ wcale zbyt wysokich obci¹¿eñ zwi¹zanych z zatrudnianiem
pracowników, czy te¿ licznych danin publiczno-prawnych. G³ówn¹ ba-
rier¹ rozwoju w ich ocenie jest obawa, ¿e nie znajd¹ popytu na swoje
produkty i us³ugi. Im szybciej przedsiêbiorcy zrozumiej¹, ¿e popyt ten
pojawi siê wraz ze wzrostem wynagrodzeñ, tym lepiej. Równie¿ dla nich
samych.

£ukasz Karczmarzyk, Tygodnik �l¹sko-D¹browski NSZZ �S� nr 11/2016

W dniu 1 kwietnia 2016 roku mia³y miejsce zmiany kadrowe m.in. w
ZWR. Jedna ze zmian po³o¿y³a siê cieniem na Polskiej Miedzi� An-
drzej Konieczny nie jest ju¿ Dyrektorem Naczelnym Zak³adów Wzbo-
gacania Rud! Niezrozumia³a jest decyzja Zarz¹du KGHM. W koñcu
nikt wcze�niej przed Mi³o�ciwie Nam Panuj¹cym nie wprowadzi³ tak
pionierskich rozwi¹zañ jak 5S, TPM, kampania anti-tobacco, �inte-
gracyjna� biesiada zak³adowa zamiast bonów i lista �warto�ci�. Czy
nie dostrze¿ono u Andrzeja Koniecznego warto�ci, które przez lata
reprezentowa³, tj. otwarto�ci, szczero�ci, doskonalenia siê, transpa-
rentno�ci, wspó³dzia³ania i zaufania? Ca³a za³oga nie mo¿e wyj�æ z
szoku. Dla niedowiarków zamieszczamy ujêcia z kamer zak³adowego
monitoringu.

Nowym Dyrektorem Naczelnym ZWR zosta³ Bogdan Ku�ba. ̄ yczymy
powodzenia, choæ ³atwo nie bêdzie � poprzeczka jest bardzo wyso-
ko postawiona.


